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ם י כ ח כ מ
?־ העדמי ר״אז־ם הסכל

 לצדק חרד הראשי הרב
 מתעורר אך ולמישפט,

 לדעתו, עוול, כשנגרם רק
לבן-ברית.

ש מכחיש גורן שלמה האדון
ה של הכנסתו את למנוע ניסה
אדמי למעצר כהנא מאיר אדון

 לעומת שאטה. בכלא ניסטרטיבי
בהתייח המלומד, הרב טוען זאת

 שיעמי- חטא, ״אם :כהנא אל סו
למש זכאי אדם כל לדין! דוהו

להי צריך הצדק ויושר. צדק פט
 (מעריב, כולו״ העולם כלפי ראות

במאי). 19

בהנא הרב
— צדק

 עדיין כולו שהעולם לציין חשוב
 הראשי הרב את לראות זכה לא

 דימוקראטיים עקרונות על מגן
ב מדובר כאשר אלה, אלמנטריים

פלסטי אדמיניסטרטיביים עצירים
תו או ישראליים אזרחים— ניים
ש מכיוון הכבושים. השטחים שבי

 היו האחרונות השנים בשלושים
 להגן הזדמנויות די הרב לכבוד

עצי אלפי של זכויות־האדם על
 לנו מותר ניצלן, לא והוא רים,

 הראשי הרב של שלדעתו להניח,
 ל־ זכאים אינם הערבים לישראל
 מעתה: אמור ויושר״. צדק ״מישפט

הערבי! האדם ככל לא
סבוראי, יאיר

ארצות־הברית ואשינגטון,
 יאיר, נקרא סבוראי הקורא •

אב ומפקדו, הלח״י מייסד על־שם
 של הוריו שטרן. (״יאיר״) רהם

 ותיקים; לח״י אנשי הינס סבוראי
שה במחתרת, תפקידה במיגסרת

 בדירת יאיר, במחיצת אימו תה
 פלורנטין בשכונת שלו, המחבוא

 פרצו כאשר תל־אביב, בדרום
והרגוהו. בריטיים 8בלשי לתוכה

3וו חוק ךןו1 בה1ו
ה קורא, של הצעת־חוק

 פיתרונה את לקדם עשויה
המח הדיור בעיית של

מירה.
 חוק תחוקק שהכנסת הזמן הגיע

 אזרח כל בישראל. שיכוךחובה
 יהיה הצבאי, שירותו את המסיים

 באפשרות תלות ללא לשיכון, זכאי
 בכך. בידו לסייע מישפחתו של

 הסוכנות לשמש יכולה לכך דוגמה
העו את לשכן החייבת היהודית,

העו בין זו אפלייה החדשים. לים
מוצ אינה הארץ ובני החדשים לים

דקת.
ה ההוצאות למימון הכסף את

לי יש שיכורחובה בחוק כרוכות
 האינפלציה. מן המתעשרים מן טול

 יש שר־האוצר, של לדעתו בניגוד
הר הללו המתעשרים שכבות בידי

 לקחת צריך שאותו כסף, מאוד בה
ה ישראל, צעירי את לשכן כדי

שסיי לאחר אנושי לשיכון ראויים
 המדינה. למען הארוך שירותם מו

 היא !טבעית אינה האינפלציה
 לה גורמים ומכוונת. מלאכותית

 ממנה. המתעשרים אנשים אותם
 מצדיקות בעולם המחירים עליות

 השאר וכל 20סכ-ס/ של אינפלאציה
שוד משמעו — 100—120״4 —

 סוחרי־הצמודים על־ידי המדינה
בממ נציגיהם ועל-ידי למיניהם

שלה.
 ישראל שאזרחי משונה קצת
ה מחיר את בשקט לשלם מוכנים

 הסוחרים־ שכבות של התעשרות
 רובם רוב חשבון על בצמודים,

 ברמת- החיים המדינה, אזרחי של
נמוכה. חיים

מאוחד עין־חרוד ליבנה, עמי

השאר וכד חמין הרב,
 אגודת- רבני קוראים האם

העו את ומנהיגיה ישראל
״ז הזה״ לם

 )2231( הקודמים הגליונות באחד
מכו קורא של מיכתבו התפרסם

 אברמוביץ, יהודה ח״כ הרב בד,
 אגודת־ ומראשי הכנסת יו״ר סגן

 שלכם לכתבה המתייחם ישראל,
דתיים. לצעירים מינית הדרכה על

גורן הרב
ר ויוון) —

 רבני קוראים האם ופלא! הפלא
 בו, שיש הזה, העולם את האגודה
 ן ר״ל תמונות־עירום, גם לעתים,

נהריה מן, שולי

הפצצות על

ומשכם ברמאללה
 ב- ארוך, לטווח שיקולים
ב־ התנקשויות עיקבות
 ובבארים אל-שכעה באסם
ח׳לף.

ב הפגיעה גרמה קצר בטווח
מדי נזק הערביות הערים ראשי

 יש ארוך בטווח אך לישראל, ני
להתפר גרמה היא תועלת: בה

 השאיפה !שיטנה של רגשות צות
 השטח פני על עלתה להשמדתנו

במת עיוורים רק גלויה. בצורה
 מתופעות להתעלם יכולים כוון
 ונד לקחים מלימוד ולהימנע אלה

מסקנות. הסקת
סביון כן־חורין, מ.

לה ההגיון, אותו לפי כדאי, •
ה בראשי ההתנקשויות את פוך

יוו לא אז או, קבוע. לנוהג ערים
במת עיוור אפילו אחד, אדם תר

מלי ויימנע מכך. ש״יתעלם כוון,
 מסקנות.״ ומהסקת לקחים מוד
! ? כן לא

!הדו !הלו
שבגליל, הערבי בכפר
 טלפון אין אל־ברום, מג׳ד

צי במוסדות גם ציבורי.
 בתי-הספר, במו בוריים,

 קופת-חולים של המרפאה
 אין הסתדרות, ומועדון

טלפונים.
 יעידו זה בתחום הקיפוח ...על
 הבאים: המיספריים הנתנים

 ו־ תושבים 10,000 יש בכרמיאל
5,000 יש ברמה !טלפונים 2000

)6 בעמוד (המשך

2236 הזה העולם*


